
Job shadowing dla CKZ – obserwacja i implementacja
– mobilność I grupy 

Projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach Programu Erasmus+ przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie



Cele projektu
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności praktycznych 
kadry nauczycielskiej CKZ 1 poprzez uczestnictwo w praktyce job shadowing w placówkach kształcenia 
zawodowego w Sewilli. 

Cele szczegółowe projektu:

• zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności 
z zakresu funkcjonowania i realizacji systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii

• wyposażenie nauczycieli kształcenia zawodowego w nowe kompetencje praktyczne
• poznanie systemu organizacji praktyk zawodowych w miejscu pracy na przykładzie Hiszpanii
• podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji CKZ1
• rozwój osobisty uczestników projektu, otwarcie się na mobilność edukacyjną
• zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez 

obcowanie z innymi kulturami
• zachęcanie do nawiązywania współpracy międzynarodowej, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych



Dane projektu

• Organizacja wysyłająca: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 
w Warszawie

• Organizacja partnerska:  Escuela de idiomas Carlos V, S.L

• Dofinansowanie projektu (mobilność 20 osób) z UE: 122 601,00 PLN



Mobilność I grupy 

W dniach 31.05. – 04.06.2021r.
została zrealizowana mobilność 
dla pierwszej grupy – 10-ciu nauczycieli
kształcenia zawodowego, którzy wyjechali do 
Hiszpanii – Sewilli – pięknego, historycznego 
miasta położonego w Andaluzji



Przywitanie w organizacji partnerskiej 

Escuela de idiomas Carlos V, S.L. 

w ramach programu Erasmus + 

organizuje między innymi 

praktyki zawodowe w hiszpańskich 

przedsiębiorstwach 

i job shadowing w szkołach 

w celu podniesienia praktycznych umiejętności 

zawodowych w środowisku międzynarodowym



Szkoły przyjmujące uczestników job shadowing

• I.E.S. Politecnico, Calle Virgen de la Victoria, 48, Sevilla 41011

• I.E.S. Virgen de los Reyes, Ctra. de Isla Menor, s/n, 41014 
Bellavista, Sevilla

• I.E.S  EI Arenal, Av. Ramon y Cajal, 5, 41701 Dos Hermanas, Sevilla

• I.E.S. Atenea, Calle Itaca, 2, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla



Pierwsze relacje z wyjazdu

Uczestnicy z entuzjazmem dzielą się pierwszymi relacjami:

• przekazanie certyfikatów 

• wypełnianie raportów mobilności, podsumowanie nabytych 
kompetencji 

• przekazanie sprawozdań oraz dzienniczków mobilności

• dzielenie się wspomnieniami, opiniami z pobytu

• przekazanie materiałów zdjęciowych

• przekazanie informacji o chęci kontynuacji współpracy między 
szkołami przyjmującymi a CKZ



Pierwsze relacje, spostrzeżenia

wyposażenie pracowni w odpowiedni 
sprzęt, stanowiska dydaktyczne 

oraz sposób realizacji zajęć

* zdjęcia ze szkół, w których realizowany był job shadowing



Pierwsze relacje, spostrzeżenia
wszyscy byli pogodni, 
serdeczni, witali nas 
uśmiechem

szkoła hiszpańska 
z sukcesem integruje 

uczniów o różnych kulturach

dużą część zajęć praktycznych 
uczniowie odbywają w zakładach 
produkcyjnych

uczniowie podczas zajęć 
przygotowują różne wyroby, 

wytwory

rozwija się kształcenie zawodowe, jest 
zapotrzebowanie na fachowców –
potwierdzają to badania

*zdjęcia przedstawiają prace przygotowane przez uczniów szkół, w których realizowany był job shadowing



Jakie widzą już korzyści osobiste i zawodowe?

wymiana doświadczeń 
pomiędzy nauczycielami 

to ogromnie cenne źródło 
nowej wiedzy i inspiracji

wyjazd przyniósł nowe 
inspiracje, wskazówki do 

zastosowania w pracy 
z uczniem

zaobserwowane 
zastosowania oraz 

wykorzystywane rozwiązania 
planuję zaadoptować do 

pracowni

dzięki uczestnictwu 
w programie mogłem 
poznać nowe pomoce, 

modele wykorzystywane 
w kształceniu zawodowym 

uczestnictwo w projekcie 
podniosło moje 

kompetencje pedagogiczne 
i doświadczenie zawodowe

czujemy się 
Europejczykami



Relacja fotograficzna

Uczestnicy podziwiali 
też zabytki 
oraz krajobraz Sewilli 



Dalsze działania w projekcie

W ramach dalszych działań w projekcie realizowana będzie:

• mobilność dla drugiej grupy – 10-ciu nauczycieli CKZ, która odbędzie się w dniach 

06.09- 10.09.2021 r. w Sewilli 

• działania ewaluacyjne i upowszechniające rezultaty po zakończeniu 

projektu



Dziękuję za uwagę

Renata Guevara Braun

koordynator projektu
r.guevara-braun@ckzwaw.pl


